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Agenda nr. 3/7 Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. 
Goedkeuring.

Aan uw raad wordt heden volgende wijzigingen van de 
organisatiestructuur voorgelegd.

Departement Financiën
De wijziging situeert zich binnen het Departement Financiën (DFIN). De huidige 
structuur van het departement ziet er als volgt uit :

 Stafdienst (SFIN)
 Dienst Boekhouding (DBO)
 Dienst Begroting (DBE)
 Dienst Fiscaliteit (DF)

De Dienst Fiscaliteit bestaat momenteel uit 2 teams :
- Team Dwanginvordering en belastingbezwaren
- Team Inkohiering en inspectie

Elk van de teams wordt aangestuurd door een leidinggevende op A4-niveau. De 
dienst werd geleid door een directeur, die met pensioen is gegaan. Het vertrek van 
de directeur biedt de mogelijkheid om de structuur van het departement te 
herbekijken en efficiëntiewinsten te zoeken.
In de praktijk blijkt de formule waarbij de leidinggevenden van de twee teams 
rechtsreeks rapporteren aan de financieel beheerder zeer goed te werken. De 
betrokken teams worden rechtstreeks mee ingeschakeld in het beleid van het 
departement. Tevens bevorderen de directe communicatielijnen met de financieel 
beheerder en de andere diensten binnen het departement de samenwerking. De 
leidinggevenden van betrokken teams dragen dan ook meer verantwoordelijkheden 
binnen de dienst (bv. op vlak van personeelsbeleid).
Concreet betekent dit dat de 2 teams binnen de dienst fiscaliteit vanaf 1 januari 
2020 op dienstniveau (N-2) getild worden en rechtstreeks rapporteren aan de 
financieel beheerder. 
Dit zijn de 2 diensten :

 De Dienst Fiscaliteit (DF)
 De Dienst Fiscale Bezwaren en Invordering (DFBI)

De structuur van het departement Financiën zal er vanaf 1 januari 2020 dan als 
volgt uit zien :

 Stafdienst (SFIN)



 Dienst Boekhouding (DBO)
 Dienst Begroting (DBE)
 Dienst Fiscale Bezwaren en Invordering (DFBI)
 Dienst Fiscaliteit (DF)

Departement ICT
Deze wijziging situeert zich binnen het Departement Informatie- en 
CommunicatieTechnologie (DICT).
De afgelopen jaren werkte het departement aan de verdere professionalisering van 
de dienstverlening. De tijd is ondertussen rijp om de organisatiestructuur beter af 
te stemmen op de actuele noden. Zo werden de afgelopen jaren enkele grote ICT 
platformen geïnstalleerd via verschillende projecten binnen o.a. het programma 
Digitaal Werken en werd een groot deel van de achterliggende infrastructuur 
vernieuwd bij de inhuizing in het provinciehuis. Deze vernieuwingen werden 
projectmatig ingevoerd en moeten nu geborgen worden binnen de werking van het 
departement. Verder wenst het departement een duidelijke brug te leggen naar de 
verschillende diensten en de aanwezige ervaring en expertise ten dienste te stellen 
van hun projecten. Met de nieuwe organisatiestructuur wordt focus gecreëerd op 
het actief samenwerken binnen en buiten het departement en wordt de werking 
afgestemd op het strategische belang dat ICT heeft binnen de kernactiviteiten van 
de verschillende diensten.
Concreet betekent dit volgende wijzigingen in de benaming van de diensten binnen 
DICT en dit met ingang van 1 januari 2020:

 Stafdienst ICT (SICT) wordt Dienst Algemene ICT Ondersteuning (DAIO)
 Dienst Strategie en Architectuur (DSA) wordt geschrapt
 Dienst Operations en Services (DOS) wordt Dienst ICT Infrastructuur en 

Operations  (DIOS)
 Dienst Projecten en Productontwikkeling (DPP) wordt Dienst ICT Projecten 

en Oplossingen (DIPO).

Daarnaast worden deze nieuwe diensten ingedeeld in volgende teams:

Dienst Algemene ICT Ondersteuning (DAIO)
• Team managementondersteuning
• Team stakeholdersmanagement
• Team ICT architectuur

Dienst ICT Infrastructuur en Operations (DIOS)
• Team ICT infrastructuur
• Team ICT operations

Dienst ICT-Projecten en Oplossingen (DIPO)
• Team strategische platformen
• Team geïntegreerde oplossingen
• Team testing
• Team projectmanagement

Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum 
In vergadering van 23 mei 2019 besliste uw raad om de benaming van het 
Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum te wijzigen in Suske en Wiske Museum 
(SWM).
Deze nieuwe benaming moet ook in de organisatiestructuur opgenomen worden. 



Uw raad wordt uitgenodigd om in te stemmen met voorgestelde wijzigingen aan het 
organogram.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 29 mei 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 73, 100 tot en met 112 van het provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de 
minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het 
mandaatstelsel van het gemeente- en provinciepersoneel, nadien gewijzigd;

Gelet op de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel goedgekeurd door de 
provincieraad;

Overwegende dat de provincieraad het organogram van de provinciale diensten 
vaststelt;

Overwegende dat het organogram de organisatiestructuur weergeeft van de 
provinciale diensten en de gezagsverhoudingen aangeeft;

Overwegende dat voormeld voorstel van aanpassing werd overlegd met de 
representatieve vakbonden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Binnen de organisatiestructuur van de provinciale departementen en diensten 
worden met ingang van 1 januari 2020 volgende aanpassingen aangebracht:

Schrappen op N-2:
Binnen het Departement Informatie-en CommunicatieTechnologie (DICT):

 Stafdienst ICT (SICT)
 Dienst Strategie en Architectuur (DSA)
 Dienst Operations en Services (DOS)
 Dienst Projecten en Productontwikkeling (DPP)

Binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie (DOE):
 Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum (PSWK)

Toevoegen op N-2:
Binnen het Departement Financiën:

 Dienst Fiscale Bezwaren en Invordering (DFBI)

Binnen het Departement Informatie- en CommunicatieTechnologie (DICT):
 Dienst Algemene ICT Ondersteuning (DAIO)
 Dienst ICT Infrastructuur en Operations (DIOS)
 Dienst ICT Projecten en Oplossingen (DIPO)

Binnen het Departement Ontwikkeling en Educatie (DOE):
 Suske en Wiske Museum (SWM) 


